
 

 

 

 

Warszawa, dnia 08 września 2010 roku 

 

CPI-WA-ZP-2244-19-4565/10 

 

      

      Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu 

      nr 19-CPI-WA-2244/10 

 

 

 Działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „Ustawą”, w związku z zapytaniami Wykonawców 

dotyczącymi treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 2010/S 157-243171, Zamawiający - Centrum Projektów 

Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przekazuje poniżej treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami nr 1, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 19-CPI-WA-

2244/10 na: „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności 

Radiowej – etap I” 

 

WYJAŚNIENIA OGŁOSZENIA NR 1 

 
1. W ogłoszeniu o zamówieniu nie jest wymieniony standard łączności cyfrowej. Czy jest on 

zdefiniowany w specyfikacji lub zdeterminowany przez wymagane parametry systemu? 

ODPOWIEDŹ: Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną 

przekazane wraz z SIWZ Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.  

2. Referencje: Pytania dotyczące Sekcji III.2.1/ 1.1 a) oraz b) Wiele projektów przeznaczonych dla 

służb bezpieczeństwa publicznego jest poufnych, a klient nie udziela upoważnienia do 

ujawnienia Informacji. Czy będzie istnieć możliwość potwierdzenia referencji przez 

Zamawiającego, w przypadku; 

a. jeżeli klient chce zachować poufność dokładnej konfiguracji systemu, jednak potwierdza 

w referencjach, że jego system spełnia kryteria przedstawione w Sekcji III.2.1. 

paragrafie 1.1a (7.000 km2;100 stacji bazowych, 10.000 terminali)? 

b. jeżeli klient chce zachować poufność wartości kontraktu, jednak zamiast dokładnej 

wartości kontraktu określa w referencjach wartość, którą kontrakt przekracza (Wartość 

kontraktu jest większa niż...)? W rezultacie ta wartość graniczna może zostać wzięta 

pod uwagę w kalkulacji Lab, która odgrywa główną rolę we wzorze przyznawania 

punktów zgodnie z Sekcją IV.1.2 Ogłoszenia.  

Czy w sytuacji, kiedy Wykonawca opiera się na referencjach uzyskanych przez podmiot z którym 

łączy go przynależność do jednej grupy kapitałowej (tzn. podmiot zależny, dominujący albo 

znajdujący się pod kontrolą tego samego podmiotu co Wykonawca poprzez posiadanie co 

najmniej 50% akcji/udziałów lub prawa głosu) powinien przedstawić dokumenty wymienione w 



 

Sekcji III.2.1 pkt. 6 Ogłoszenia w odniesieniu do takiego podmiotu, nawet gdy podmiot ten nie 

jest Wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia? 

ODPOWIEDŹ: Wykonawca zgodnie z art. 8 ust 3 Ustawy może zastrzec część 

dokumentów, które składa wraz wnioskiem o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający w takiej sytuacji ogranicza dostęp 

do tych dokumentów. Zgodnie z art. 26 ust 2b Ustawy Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, 

wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,  

a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia jako podwykonawcy, 

zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt. 6 sekcji III.2.1) Ogłoszenia. 

3. Proces selekcji: Pytania dotyczące Sekcji IV Jak rozumiemy, nie więcej niż 5 Wykonawców 

spełniających warunki udziału w procedurze przetargowej zostanie zaproszonych do następnego 

etapu i dostaną oni możliwość podpisania umowy ramowej z Zamawiającym. Czy moglibyście 

Państwo potwierdzić, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który w następnym etapie 

w odpowiedzi na otrzymane zaproszenie do złożenia oferty cenowej przedstawi najwyżej 

ocenioną ofertę zaprojektowania, budowy i wdrożenia rozwiązania? Czy mogą Państwo wyjaśnić, 

w jaki sposób nastąpi udzielenie zamówienia na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie 

zintegrowanego cyfrowego systemu łączności radiowej, jeżeli zamówienie nie zostanie udzielone 

Wykonawcy, który złoży najwyżej ocenioną ofertę? W przypadku rozpoczęcia procedury 

udzielenia zamówienia po ustaleniu rankingu firm zaproszonych do udziału w przetargu 

(maksymalnie 5), czy zamówienie na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie etapu I, udzielone 

zostanie tylko jednemu oferentowi, czy też jest możliwe, że etap I zostanie rozdzielony na 

dwóch lub trzech Wykonawców będących stronami umowy ramowej? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu tj. 5. Jeżeli liczba 

wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 

określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, 

którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków. Wykonawcę 

niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o 

udzielenie zamówienia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, 

zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te 

warunki. Umowa ramowa zostanie podpisana z maksymalnie 5 Wykonawcami, którzy 



 

złożyli najkorzystniejsze ważne oferty. Udzielenie zamówienia, którego przedmiot 

objęty jest umową ramową na Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie 

Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej – etap I. („postępowanie 

szczegółowe”) nastąpi poprzez zaproszenie do składania ofert wysłane Wykonawcom 

z którymi zawarto Umowę ramową. Umowa wykonawcza zostanie zawarta  

z Wykonawcą, który w odpowiedzi na ww. zaproszenie do składania ofert zaoferuje 

najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia. Zamawiający na tym etapie 

przedmiotowego postępowania nie wskazuje ilości postępowań szczegółowych. 

4. Pytanie dotyczące Sekcji I.1: Czy mogą Państwo wyjaśnić, czy proces wyboru Wykonawców 

będących stronami umowy ramowej po wstępnej kwalifikacji będzie dialogiem konkurencyjnym? 

ODPOWIEDŹ: Nie będzie to dialog konkurencyjny. Zasady wyboru Wykonawców  

z którymi zawarta będzie umowa ramowa opisane zostały w odpowiedzi na pytanie nr 

3.  

5. Pytanie dotyczące sekcji III.1.1. Czy Wykonawcy zaproszeni do udziału w przetargu otrzymają 

zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej wraz z SIWZ przed złożeniem wadium? 

ODPOWIEDŹ: Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekaże 

wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zasady wnoszenia wadium  

określa art. 45 Ustawy.  

6. Organizacja wykonawców Pytanie dotyczące sekcji III.1.3. Czy po przeanalizowaniu dokumentu 

SIWZ przez wykonawców zaproszonych do dalszego etapu udziału w przetargu Zamawiający 

dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na modyfikację relacji między wykonawcami wspólnie 

ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i przejęcie przez reprezentanta lub innego wykonawcę 

roli głównego wykonawcy podczas gdy pozostałe podmioty przyjęłyby rolę podwykonawców  

w projekcie i odwrotnie? 

ODPOWIEDŹ: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. Nie dopuszcza się zmiany podmiotów, które 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia np. wycofania się jednego z tych 

podmiotów po weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

7. Dodatkowe dokumenty: Czy jest możliwe otrzymanie projektu umowy ramowej? 

ODPOWIEDŹ: projekt umowy ramowej lub jej istotne postanowienia zostaną 

przekazane wraz z SIWZ. 

8. Pytania dotyczące karalności; Sekcja III.2.1 - punkt 6.7; Biorąc pod uwagę fakt, że Prawo 

Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 odnosi się do „urzędujących członków organu 

zarządzającego” oferenta, czy zaświadczenia dotyczące karalności członków zarządu oferenta są 

wystarczające do spełnienia tego wymogu?  

ODPOWIEDŹ: TAK 

9. Sekcja III.2.1-punkt 6.9: Jeżeli wykonawca nie może uzyskać dostępu do osobistych danych  

o karalności w kraju zamieszkania danej osoby lub w kraju, w którym spółka ma swoją siedzibę, 

lub jeżeli spółka nie może zgodnie z prawem wystąpić do danej osoby o dane dotyczące 

karalności (oficjalne zaświadczenia i lub oświadczenia osobiste) w kraju zamieszkania danej 



 

osoby lub w kraju, w którym spółka ma swoją siedzibę, czy oferent może przedstawić jedno 

oświadczenie poświadczone notarialne nie zaświadczające o przepisach prawnych 

uniemożliwiających spółce dostęp do informacji o karalności? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odsyła do pkt. 6.11 Sekcja III.2.1 Ogłoszenia. 

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy poświadczenie dostępu do informacji 

niejawnych może być wystawione przez inne państwo niż Rzeczypospolita Polska?  

W szczególności chodzi nam o certyfikaty wystawione przez Niemcy i Szwajcarię. Jeśli tak, to 

czy są jakieś zasady dotyczące równoważności certyfikatów dostępu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga od Wykonawców wiążących oświadczeń w 

zakresie posiadania przedmiotowego poświadczenia. Jednocześnie Zamawiający nie 

wymaga przedłożenia treści tego poświadczenia. Instytucją właściwą w kwestii 

potwierdzenia równoważności certyfikatów jest Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego. 

11. Dotyczy wymagań zawartych w punkcie III.2.1) Ogłoszenia - Sytuacja podmiotowa 

wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Czy 

Zamawiający uzna (oraz przyzna punkty) za spełniające wymagania stawiane wykonawcom w 

zakresie niezbędnej wiedzy i doświadczenia realizację zamówień, których przedmiotem było: 

zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie cyfrowego, trankingowego systemu łączności radiowej, 

przeznaczonego dla potrzeb podmiotów odpowiedzialnych w danym kraju za bezpieczeństwo, 

porządek publiczny lub ratownictwo obejmującego swym zasięgiem obszar co najmniej 7 000 

km2 i składającego się minimum ze 100 stacji bazowych oraz obsługującego co najmniej 10 000 

terminali końcowych również w drugim paśmie częstotliwości przeznaczonym dla trankingowego 

systemu łączności radiowej, tj. 410-430 MHz? 

ODPOWIEDŹ: NIE 

12. Dotyczy wymagań zawartych w punkcie III.2.1) Ogłoszenia - Sytuacja podmiotowa 

wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Czy 

Zamawiający uzna (oraz przyzna punkty) za spełniające wymagania stawiane wykonawcom w 

zakresie niezbędnej wiedzy doświadczenia realizację zamówień, których przedmiotem było: 

zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie cyfrowego, trankingowego systemu łączności radiowej 

przeznaczonego dla potrzeb podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek lub 

ratownictwo celem obsługi sportowej imprezy masowej o charakterze międzynarodowym, 

obejmującego zakresem działania co najmniej jeden obiekt sportowy np. stadion, hala sportowa 

również w drugi dla trankingowego systemu łączności radiowej, tj. 410-430 MHz 

ODPOWIEDŹ: NIE 

13. Dotyczy wymagań zawartych w punkcie III.2.3) Ogłoszenia zdolność techniczna Czy 

Zamawiający uzna za spełniające wymagania, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, 

odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadające znajomość rozwiązań cyfrowej łączności 

radiowej (punkt 1.2), w ciągu ostatnich 12 miesięcy świadczącymi usługi wsparcia dla minimum 

5 instalacji systemów cyfrowej łączności radiowej (punkt 1.4), pełniącymi rolę inżyniera serwisu 

w co najmniej 5-ciu projektach polegających na dostarczeniu usług serwisu i utrzymania 

dotyczącego oferowanego systemu cyfrowej łączności radiowej (punkt 1.5), również w drugim 



 

paśmie częstotliwości przeznaczonym dla trankingowego systemu łączności radiowej, tj. 410-

430 MHz. 

ODPOWIEDŹ: NIE 

14. Sekcja III.2.1) pkt 1 Zgodnie z brzmieniem przywołanego punktu Wykonawca musi się wykazać 

niezbędną wiedzą i doświadczeniem, tj. należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (...). 

a. Czy zgodnie z tym zapisem wykonanie świadczeń stanowiących uzasadnienie niezbędnej 

wiedzy i doświadczenia winno rozpocząć się i zakończyć w we wskazanym okresie 3 lat 

przed upływem terminu składania wniosków, czy też wystarczającym jest, że 

zakończenie realizacji danego świadczenia  nastąpiło we wskazanym okresie? 

ODPOWIEDŹ: Wystarczającym, że zakończenie realizacji usługi zakończyło się 

w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. 

b. W przypadku gdy wykonawca w ramach podwykonawstwa wykonał zamówienie  

w okresie poprzedzającym 3 lata, jednakże realizacja całego zamówienia (jego 

zakończenie) w ramach, której wykonawca działał jako podwykonawca została 

zakończona w okresie 3 lat przed upływem terminu do składania wniosków, to czy taka 

realizacja zamówienia spełnia warunki opisane w punkcie powyżej?  

ODPOWIEDŹ: TAK 

15. Sekcja III.2.1) pkt 3 w zw z pkt 4, 6 „3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu 

(pkt. 1.1) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli wykonawca, 

wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 1.1, polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w pkt. 3, a podmioty te będą brały udział w realizacji 

części zamówienia(podwykonawcy), wówczas w odniesieniu do tych podmiotów wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumenty 

wymienione w pkt. 6 poniżej.” 

a. Co należy rozumieć przez pojęcie „branie udziału w realizacji części zamówienia 

(podwykonawca)” skutkujące obowiązkiem dołączenia dokumentów, o których mowa  

w pkt. 6 Sekcji III.2.1? Czy przez to pojęcie należy rozumieć tylko sytuację, gdy 

podmiot trzeci działa w swoim imieniu, lecz na rzecz wykonawcy? Podmiot trzeci 

deleguje pracownika do wykonania zamówienia przez wykonawcę na podstawie 

oddelegowania. Podmiot trzeci nie udziela instrukcji temu pracownikowi, ani nie 

angażuje się w swoim imieniu w realizację projektu.  

ODPOWIEDŹ: Pod tym pojęciem należy rozumieć tę oraz inne sytuacje. 

i. Czy wykonawca może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego, jeżeli podmiot 

ten nie uczestniczy aktywnie w realizacji zamówienia w swoim imieniu, a jedynie 

deleguje pracownika do realizacji zamówienia przez wykonawcę?  



 

ODPOWIEDŹ: TAK 

ii. Czy w takiej sytuacji możemy uznać, że podmiot trzeci „nie bierze udziału w 

realizacji zamówienia”, a zatem nie jest konieczne załączenie do wniosku o 

dopuszczenie do udziału w zamówieniu dokumentów, o których mowa w par. 6 

Sekcji III.2.? 

ODPOWIEDŹ: TAK 

16. Sekcja III.2.2 pkt  4 „Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych (pkt. 1) innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia”. Pytanie: Czy wykonawca korzystający  

z zasobów finansowych podmiotu trzeciego zobowiązany jest przedstawić jedynie pisemne 

zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  finansowych 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia czy też zobowiązany jest także 

załączyć informację banku/SKOK podmiotu trzeciego o której mowa w III.2.2) 4 o posiadanych 

środkach finansowych lub zdolności kredytowej? 

ODPOWIEDŹ: Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku określonego w Sekcji 

III.2.2 Ogłoszenia polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b Ustawy zobowiązany jest do przedłożenia informacji z banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 30 000 000,00 PLN, wystawioną 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dotyczącej tych podmiotów.  

17. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że na etapie składania Wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu nie jest konieczne wniesienie wadium. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga wadium na tym etapie 

postępowania. 

18. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy na spełnienie warunku udziału (III.2 

Warunki udziału) w punkcie 1.1a i 1.1b można przedstawić jeden projekt spełniający wymogi 

punktu 1.1a i 1.1b 

ODPOWIEDŹ: NIE.   

19. W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem jw proszę o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytanie: Proszę o odpowiedź czy osoba posiadająca certyfikat ITIL v3 Foundation 

Service Management spełnia wymagania Zamawiającego określone w punkcie III.2.3) 1.1.2  

ODPOWIEDŹ: TAK 

 

 

 

 

 



 

Zamawiający zmienia terminy: 

1. Składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na 28 września 2010 roku, 

godzina 11:30.  

2. Publicznego otwarcia Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na 28 września 

2010 roku, godzina 12:00.  

 


